PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind derularea în România a proiectelor finanţate
prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. – Prezenta lege reglementează modul privind
derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul
NATO de Investiţii în Securitate.
Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de
mai jos se definesc după cum urmează:
a) NSIP - Programul NATO de Investiţii în Securitate
destinat finanţării obiectivelor şi facilităţilor necesare pentru
sprijinirea activităţilor comandamentelor strategice ale NATO,
recunoscute ca depăşind cererile în domeniul apărării naţionale
ale fiecărei ţări membre NATO;
b) fonduri financiare NSIP – sumele destinate realizării
proiectelor NSIP, provenite din contribuţiile ţărilor membre
NATO, inclusiv România;
c) contribuţie financiară la NSIP – suma necesară îndeplinirii
obligaţiilor României de contributor la NSIP, a cărei plată se asigură
din bugetul aprobat Ministerului Apărării;
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d) contribuţie naţională – sumele prevăzute în bugetul
Ministerului Apărării reprezentând participarea României la
realizarea proiectelor, precum şi alte cheltuieli neeligibile aferente
realizării proiectelor NSIP;
e) proiect NSIP în România – proiectul realizat pe teritoriul
României prin intermediul NSIP, a cărui finanţare se asigură din
fonduri financiare NSIP şi din contribuţia naţională.
Art. 3. – (1) Proiectele NSIP în România se derulează prin
Ministerul Apărării, după semnarea de către ministrul apărării a
documentelor de acceptare a acestora.
(2) Implementarea proiectelor NSIP în România se
realizează prin structurile Ministerului Apărării cu atribuţii în
managementul proiectelor de investiţii, conform cadrului juridic,
tehnic, financiar şi administrativ al NATO, în colaborare cu
structurile de specialitate NATO.
Art. 4. – Finanţarea proiectelor NSIP în România se
realizează din:
a) contribuţia financiară la NSIP;
b) contribuţia naţională;
c) fondurile transferate de statele membre NATO,
reprezentând contribuţiile financiare ale acestora la realizarea
proiectelor NSIP în România;
d) alte fonduri financiare destinate administrării şi utilizării
sumelor prevăzute la lit. a)–c).
Art. 5. – Achiziţiile pentru implementarea proiectelor NSIP
în România se desfăşoară potrivit procedurii stabilite de
organismele NATO cu atribuţii în domeniu.
Art. 6. – (1) Ministerul Apărării este autorizat să gestioneze
şi să utilizeze fondurile financiare pentru proiectele NSIP în
România printr-un cont distinct, Disponibil pentru proiecte NSIP,
deschis la Trezoreria Statului.
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(2) Sumele depuse în contul prevăzut la alin. (1) sunt
purtătoare de dobândă, care este destinată plăţii unor cheltuieli
aferente derulării proiectelor NSIP în România.
(3) Plăţile în avans din fondurile prevăzute la art. 4, se
efectuează şi se justifică potrivit legislaţiei naţionale.
Art. 7. – Disponibilităţile rămase la finele exerciţiului
bugetar în contul Disponibil pentru proiecte NSIP se reportează în
anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Art. 8. – (1) În situaţia în care transferul fondurilor
prevăzute la art. 4 lit. c) nu se efectuează la termenele stabilite,
sumele necesare plăţilor scadente pentru realizarea proiectelor
NSIP în România se asigură din bugetul Ministerului Apărării.
(2) Ministerul Apărării îşi reconstituie plăţile de casă
efectuate cu fondurile prevăzute la alin. (1) în cursul aceluiaşi an
bugetar.
(3) Sumele recuperate după încheierea anului bugetar în
care au fost efectuate plăţile se virează ca venit la bugetul de stat.
Art. 9. – (1) Livrările de bunuri, execuţia de lucrări şi
prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor
NSIP, indiferent de modul de finanţare, sunt scutite de taxa pe
valoare adăugată.
(2) Scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, prevăzută
la alin. (1) se efectuează potrivit procedurilor stabilite prin ordin
al ministrului economiei şi finanţelor, emis în 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 10. – Bunurile destinate realizării proiectelor NSIP în
România sunt scutite de taxe vamale.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.
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